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† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 

 

 
 
 

ABENDUALDIRAKO OTOITZ ABESTUA 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herri hau salbatzera. 
 
1 Bakea ta justizia 
bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana 
bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, 
gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, 
bide ilunak argitu. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 

Jaunartzerako abestia 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herria salbatzera. 

 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 
 
…/.. 
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Zatoz, Jauna! Hor gabiltza gauez gau: 
  piztu gugan fedearen sua. 
Zatoz, Jauna! Argi ezazu mundu hau: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
Abenduko koroiaren inguruan 
 
Abendualdia ibilaldi baten egiten dogu, eta ibi-
laldi horretarako urratsak markatu gura doguz 
domekaz-domeka, gure itxaropena gero eta 
handiagoa izan daiten, eta itxaroten dogunari 
harrera on egiteko gauza izan gaitezan. Biztu 
daigun hirugarren kandelea, abesti artean. 
 
Koroiaren inguruko abestia 
 

 
 
 

 
Damu-otoitza 
Besteak errudun eta geure burua garbi ikusteak urrundu gein-
kez itxaropenetik, zer eginik ez dagoela uste izanik. Egin dei-
ogun dei Jainkoaren errukiari: 
—Jesus Jauna, egiazko berbea. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, bizikera Jainkoari eskeinia. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gizaki aske eta askatzailea. Erruki, Jauna. 
 
Ez dago aintzarik… 
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ESKARIAK 
 
† Gure poz eta zorion dan Jainkoari aurkeztu 
deioguzan gure beharrizanak eta atsekabetuen 
negarrak: 
 
—Elizearen alde: behartsuen nekeak eta atseka-

betuen negarrak beretzat hartuz, mundu hau 
pozten eta alaitzen ahalegindu daiten, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Besteen atsekabeaz pozten diranen alde: be-

netako poz-iturria Jainkoa dala ezagutuz, se-
nideen ona eta zoriona bilatu daien, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Aurrean erabiliak, gizartetik jaurtiak, espetxe-

ratuak, atzerriratuak edo droga munduan ba-
bes hartzen dabenak Jainkoaren seme-alaben 
pozean eta askatasunean ikusi daiguzan, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Euren burua ontzat eukiz beste guztiak gai-

tzesten dabezanen alde: sakramentuez mar-
katuak izateaz gain bizitzako jokabideak  zu-
zendu beharra onartu daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Eukaristiaren mahaian esku-hartzen dogunok 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Atsekabe handietatik urten izanaren esperientziak atsekabe 
barriak gainditzeko itxaropena emoten dau. Eta profetek 
horren barri emon gura deutsoe herriari: Jainkoak bere he-
rriaren poza gura daualako. 
 
 
Sofonias Profetearen liburutik   (So 3, 14-18a) 
 
Egin poz-irrintzi, Siongo uri! 
Egin oihu alai, Israel! 
Poztu zaitez bihotz-bihotzez, 
alaitu, Jerusalem! 
Urratu dau Jaunak zure kontrako erabagia, 
atzeratuazo ditu zure arerioak. 
Jauna, Israelgo erregea, zure erdian dago: 
ez dozu gehiago bildurrik izango. 
Egun haretan, honan esango deutsoe Jerusalemi: 
“Ez izan bildurrik, Sion! 
Ez beitez jausi zure eskuak! 
Jauna, zure Jainkoa, zure erdian dago salbatzaile indartsu! 
Pozaren pozez alaitzen da zugaitik, 
bere maitasunez bizibarritzen zaitu. 
Pozez jauzika dabil zugaitik, 
jaiegunez lez”. 

Jaunak esana 
 
 
 
Bigarren irakurgaia 
 
Gure  pozaren iturria Jainkoaren hurtasuna sumatzea dala 
dinosku Paulok. Baina gure poztasun-iturriak osasuna, kon-
tsumoa eta zalapartea badira… non jausiko ete dira hitzok? 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Poztasunera deitzen gaitu Aben-
dualdiko hirugarren domeka honetako Liturgiak. 
Ez uste izan zerk inguratzen gaituan ahaztu 
dauanik; gogoan daukaz inguratzen gaituen us-
telkeriak, alkar ikusezinak, erasoak, bildurrak, 
krisia, zatiketak… hainbeste atsekabe-iturri. Eta 
ha ta guztiz ere poztasunera eta alaitasunera 
deitzen gaitu. Bat-batean ezabatuko diralako 
arazo guztiok? Ez! Jainkoa geure ondoan dagoa-
lako baino. Eta, arazo guztioi aurre egiteko, 
gauza ontzat badozu Jauna ondoan sumatzea 
(sentitzea) poztu egingo zara. Bidea inork lautu 
deizula gura badozu, orduan ez da zuretzako 
pozerako dei hau. Poztasunak gure barruan zeo-
zer (edo asko) aldatzea eskatzen dau. Jainkoa-
ren hitzak esango deusku zer. Ondo etorri. 
 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
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OTOITZA 
 
Gure artean jaioko zara, Jauna, jaio 
gure poz eta alaitasun iturri izateko, 
eta, zure jaiotza gertatzen barik, 
ondasunak pilatzen eta kontsumitzen 
     aurkitzen gaituzu. 
 
Ez dogu ulertu, Jauna, gure poz-iturria 
senidearen poza bilatzen eta 
daukaguna haregaz partekatzean aurkituko dogula. 
 
Atara gaizuz ondasunak pilatu gura izatetik, 
ase-ezineko kontsumokeriatik, 
behartsuari atea ixtetik, 
gure zoriona inoren atsekabean oinarritzetik. 
 
Emoiguzu pobretasun bihotza, 
atsekabetuaz errukitzen jakitea, 
hondoa jota dagoana jasoten ahalegintzea, 
zeugandiko pozaren testigu eta apostolu izatea. 
 
Zatoz, Jesus Jauna! 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
Erantzun salmoa (Ps 79) 

Is 12, 2. 3 eta 4bcd. 5-6 

 
 

R/. Goratu egizue irrintzika, 
 handi dago-eta Israelgo Santua zure erdian. 

 
Hara, Jainkoa da nire salbatzaile; 
badot uste on eta ez naz bildur. 
Jauna da-eta nire indar eta kemen, 
Bera izan da nire salbamen.  
 
Aterako dozuez urak pozetan, 
salbamenaren iturrietan. 
”Eskerrak Jaunari, Haren izena oihu egizue. 
Ezagutuazo herrietan Haren eginen bikainak, 
iragarri egizue Haren izen garaia. . 
 
Kanta Jaunari, egin ditu-eta aitatzekoak, 
Ezagutu begie hau lurbira osoan. 
Sionen bizi zareenok, goratu egizue irrintzika, 
handi dago-eta Israelgo Santua zuen erdian”. 
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Bateatzailearen zigorra geuretu daigun, bada-
torren Salbatzaileari bideak atondu deiogu-
zan, senideagaz gure bizitza alkarbanatuz, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik   (Flp 
4, 4-7) 
  
Senideok: Zagoze beti pozik Jaunagan; barriro dinotsuet, za-
goze pozik. Ezaguna izan bedi gizaki guztientzat zuen bihotz 
ona. Hurrean da Jauna. Ez izan ezeren kezkarik, gorabehera 
guztietan agertu, ostera, zeuen eskabideak Jainkoari, otoitz 
eta erregu eginez eta eskerrak emonez. Eta guk pentsatu 
daikeguna baino handiagoa dan Jainkoaren bakeak gordeko 
ditu zuen gogo-bihotzak Kristo Jesusen bidez. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Ebanjelioan entzungo dogun Joan Bateatzailea-
ren iragarpenak Jainkoaren hitza entzutera eta 
haren zabalkundea egitera bultzatu behar gaitu. 
Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
Aleluia, aleluia, aleluia… 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 3, 10-18) 
 
Aldi haretan, honan itauntzen eutsan jenteak 
Joan Bateatzaileari: “Zer egin behar dogu?” Eta 
harek erantzuten eutsen: “Soineko bi dituanak 
emon begio bat ez dauanari, eta jatekorik 
dauanak egin begi gauza bera”. 
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Etorri jakozan zergalari batzuk ere bateatzera 
eta itaundu eutsoen: “Maisu, zer egin behar 
dogu?” Eta berak esan eutsen: “Ez eskatu era-
bagita dagoana baino gehiago”. 
Gudariek ere itaundu eutsoen: “Eta guk zer egin 
behar dogu?” Berak erantzun: ”Ez atara inori 
dirurik gogorkeriaz, ezta guzurrezko salaketaz 
ere; konformatu zaiteze, ostera, dozuen solda-
teagaz”. 
Herria zain-zain egoan eta danak pentsetan 
eben ez ete zan Joan Bateatzailea Mesias 
izango. Joanek guztiei adierazo eutsen: “Nik 
urez bateatzen zaituet; baina badator ni baino 
ahaltsuagoa dana eta ni ez naz inor beraren oi-
netakoen lokarriak askatzeko ere. Harek Espiritu 
Santuaz eta suz bateatuko zaitue”. Eskuan dau 
sardea, larraina garbitu eta garia sabaian ba-
tzeko; lastoa, barriz, amatau ez daiteken sutan 
erreko dau”. 
Honeen eta beste aholku askoren bidez, Barri-
ona iragarten eutsan herriari. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 


